
Sparkling Lip Gloss 

 

N⁰ Πρώτη Υλη 100γ 50γ Δράση 

1 Βιολογικό λάδι καρύδας 5 2,5 
Εξαιρετικά θρεπτική πηγή κορεσμένων λιπαρών οξέων, περιέχει επίσης τριγλυκερίδια μέσης 
αλυσίδας, βιταμίνες (Ε, σύμπλεγμα B) και μεταλλικά στοιχεία. Χαρίζει μαλακτικές και 
καταπραϋντικές ιδιότητες ενώ παράλληλα ενισχύει τον υδρολιπιδικό φραγμό. 

2 Λάδι Καριτέ 5 2,5 
Πλούσιο σε (Ω9) και (Ω6) λιπαρά οξέα, φυτοστερόλες και βιταμίνες (A, E & F) θρέφει, 
καταπραΰνει, επουλώνει και αναδομεί τα ταλαιπωρημένα χείλη. Παράλληλα τους προσφέρει 
μαλακτικά οφέλη και υγιή όψη. 

3 Καστορέλαιο 56 28 
Λόγω της πλούσιας σύνθεσης του σε ρικινελαϊκό οξύ, παρέχει μαλακτικές και θρεπτικές 
ιδιότητες. Παράλληλα διεισδύει και αναδομεί τα σκασμένα, αφυδατωμένα χείλια και τους 
χαρίζει φυσική λάμψη.  

4 Coconut Oil Fractionnated 25 12,5 
Ελαφρύς εστέρας ο οποίος προέρχεται από την επεξεργασία του ελαίου καρύδας. Ενυδατώνει 
τα χείλη και ενισχύει την διαδικασία επάλειψης. 

5 Tocopherol T - 70 Non GMO 1 0,5 
Μίγμα το οποίο περιέχει πάνω από 70% φυσικές τοκοφερόλες. Προσφέρει αποτελεσματική 
αντιοξειδωτική προστασία. 

6 Βιταμίνη Ε 0,5 0,25 
Αντιοξειδωτικό το οποίο ενισχύει τα φυσικά λιπίδια και αποτρέπει την αφυδάτωση. Παρέχει 
επίσης ενυδατικές και αντιφλεγμονώδη ιδιότητες. 

7 Flavor/Άρωμα για τα χείλια 1 0,5 
Προαιρετικό. Διαλέξτε το flavor της αρεσκείας σας. Προσοχή: να είναι άρωμα για εφαρμογή 
στα χείλη. 

8 Volulip 1 0,5 

Λιποδιαλυτό ενεργό συστατικό το οποίο αυξάνει τον όγκο των χειλιών ενισχύοντας την 
σύνθεση υαλουρονικού οξέος. Ενυδατώνει και ενισχύει την πυκνότητα των χειλιών 
βελτιώνοντας την εσωτερική και επιφανειακή υφή των χειλιών με ορατή επίδραση στο σχήμα 
τους. Παράλληλα, προσφέρει λείανση της επιφάνειας τους κάνοντας τα πιο απαλά, πλούσια 
και σαρκώδη. 

9 Covasilic 15 5 2,5 
Πηκτικός παράγοντας λαδιών, δημιουργεί διαυγή συστήματα, από υγρά έως και πηκτά τζελ, 
ενώ διαθέτει την ικανότητα να κρατάει σωματίδια σε αιώρηση. 

10 
Ecosparks Reflections Series 

Pink 
0,5 0,25 

Προαιρετικό. Ενδείκνυται για τον χρωματισμό του προϊόντος και αφήνει μια ήπια γυαλάδα 
στα χείλη. 

Μέθοδος Παραγωγής: 
Στο κύριο δοχείο Α προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 8 και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση μέχρι το μίγμα λαδιών να γίνει διαυγές και 
ομοιογενές. Εάν το λάδι καρύδας βρίσκεται σε μορφή βουτύρου, θερμαίνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία 40 βαθμών υπό χαμηλή ανάδευση μέχρι να 
λιώσουν όλα τα υλικά και να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές υγρό μίγμα. Στην συνέχεια, ρίχνουμε το συστατικό 8 στο κύριο δοχείο Α και ανακατεύουμε 
με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση μέχρι το συστατικό 9 να διαλυθεί πλήρως και να δημιουργηθεί ένα ελαφρώς πηκτό μίγμα χωρίς κομπάκια.  
Τέλος, προσθέτουμε το συστατικό 10 με απλή πλανητική ανάδευση και ελέγχουμε να έχει διαλυθεί πλήρως και να μην έχουν δημιουργηθεί 
συσσωματώματα χρώματος. Ελέγχουμε την σταθερότητα του προϊόντος επιβεβαιώνοντας ότι το γκλίτερ παραμένει σε αιώρηση στο πέρας των ημερών. 
 

 


